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KORTFATTAD MOTIVERING

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG konstateras det att produktionen av 
energi från förnybara energikällor ofta är beroende av lokala eller regionala små och 
medelstora företag. Förnybar energi och biodrivmedel för transporter har genomgripande 
konsekvenser för Europeiska unionens regioner, vilket man inte bör bortse från vid 
utarbetande av lagstiftning.

Forskningen har dock visat att produktionen av biodrivmedel påverkar livsmedelspriserna och 
klimatförändringarna negativt. Så kallad indirekt ändring av markanvändningen kan ge 
upphov till avsevärda växthusgasutsläpp. Det här har man sökt åtgärda med förslag till 
begränsningar för så kallade traditionella biodrivmedel med livsmedelsgrödor som råvara.

Fastän kommissionen i sitt förslag inte anser det helt uteslutet med produktion av traditionella 
biodrivmedel kan man dock inte bortse från vilka genomgripande konsekvenser förslaget 
kommer att få för branschen. I kommissionens konsekvensbedömning konstateras det att 
förslaget kommer att få konsekvenser för de ekonomiska investeringarnas stabilitet i och med 
att det uppställs begränsningar för traditionella biodrivmedelsråvaror. Förslaget kan alltså 
komma att få genomgripande konsekvenser för den befintliga biodrivmedelsindustrin och 
erinras bör att den industri som producerar biodrivmedel av första generationen också 
producerar biodrivmedel av andra generationen.

Landsbygdsutvecklingen och den regionala utvecklingen är ett viktigt mål vid främjandet av 
förnybar energi och biodrivmedel. Kommissionens förslag påverkar landsbygdens och 
regionernas livskraft, eftersom det begränsar odlingen av energigrödor. Förslaget kan komma 
att påverka Europas självförsörjning med protein, eftersom proteinfoder är en biprodukt från 
många av de anläggningar där det produceras biodrivmedel. Å andra sidan skapar 
utvecklingen av den nya generationens biodrivmedel efterfrågan på andra 
biodrivmedelsråvaror från jord- och skogsbruket, såsom halm och trä. Om biomassa från trä 
används som biodrivmedelsråvara blir också regionerna mer självförsörjande med energi. Det 
bör inte heller bortses från att avfall och rester från jordbruket har stor potential som råvara 
för biogas och biodrivmedel. 

Eftersom förslaget antas få genomgripande konsekvenser för dagens produktion av 
biodrivmedel och således också för sysselsättningen i regionerna är det skäl för kommissionen 
att noggrannare än förut utreda förslagets ekonomiska och sociala konsekvenser, både för 
själva branschen och för landsbygdsregioner och övriga regioner.

Avancerade biodrivmedel skapar tillväxt

Enligt kommissionens konsekvensbedömning är det fara värt att målen i direktivet om 
förnybar energi inte kommer att uppnås för transportväsendets vidkommande om inte den 
tekniska utvecklingen garanterar att avancerade biodrivmedel börjar användas i avsevärt 
större skala. . Regionutskottet anser att EU på flera sätt måste satsa på att främja produktionen 
av och även efterfrågan på avancerade biodrivmedel av andra generationen, eftersom EU inte 
bör frångå sitt ambitiösa mål för 2020 om biodrivmedel för transporter. Utöver detta direktiv 
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borde man också arbeta för att Europeiska unionens struktur- och forskningsfonder används 
för att utveckla produktionen av den nya generationens biodrivmedel. Erinras bör att det 
skulle behövas ett mer helhetsbetonat arbete till förmån för produktionen av och efterfrågan 
på biodrivmedel av andra Det går inte att i en handvändning lägga om fordonsparken och de 
nuvarande produktionsanläggningarnas infrastruktur, utan det behövs till exempel åtgärder för 
att anpassa utrustningen till högre nivåer av bioetanol och andra anpassningsåtgärder. 

Kommissionens förslag om att avancerade biodrivmedel ska stödjas genom att de får väga 
tyngre i samband med fullgörandet av skyldigheterna bör accepteras, även om direktivet inte 
kan ha som sitt enda syfte att målet om 10 procent ska uppnås endast relativt sett. Med hjälp 
av direktivet borde mer avancerade biodrivmedel av andra generationen och produktionen av 
dem främjas så gott det bara går. I kommissionens föreliggande förslag behövs det fortfarande 
ändringar för att direktivet ska få så stark stimulerande verkan som möjligt. Det är inte helt på 
sin plats att, såsom kommissionen gjort, lägga fram en kategorisk och uttömmande 
förteckning över vilka råvaror som ska räknas flerdubbelt, eftersom man i dagens läge ännu 
inte kan känna till vilka alla råvaror som kan komma att användas i en nära framtid. Ur 
synvinkel av den regionala utvecklingen är satsningarna på produktion av den nya 
generationens biodrivmedel en fråga av första rang, eftersom utvecklingen av en sådan 
produktion uppskattas få en avsevärd sysselsättningsskapande effekt. 

Slutligen vill regionutskottet betona vikten av långsiktighet inom unionens politik. 
Unionslagstiftningen borde garantera ett så stabilt företagsklimat som möjligt och politiken 
bör kunna förutsägas, för att företagen ska våga investera i Europa och på det sättet skapa 
sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom 
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som 
tidigare var avsedd för livsmedels-, foder-
och fibermarknaderna leds om till 
produktion av biodrivmedel, måste 
efterfrågan för andra ändamål än 
bränsleändamål uppfyllas antingen genom
intensifiering av den nuvarande 
produktionen eller genom att icke-
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jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark.

jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det 
sistnämnda fallet utgör indirekta 
förändringar av markanvändningen och vid 
omställning av mark med stora kollager 
kan det leda till betydande utsläpp av 
växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 
2009/28/EG bör därför innehålla 
bestämmelser för att hantera indirekta 
ändringar av markanvändning med tanke 
på att de biodrivmedel som finns idag 
huvudsakligen produceras från grödor som 
odlas på befintlig jordbruksmark. Mot 
bakgrund av de europeiska regionernas 
särdrag kan dessa ändringar ha ett starkt 
inflytande på regional nivå, och det är 
därför att rekommendera att det så snart 
som möjligt görs en konsekvensanalys av 
vilka ekonomiska och sociala effekter 
detta direktiv kan komma att få på 
regional nivå. Vid en jämförelse av 
mängden utsläpp över en livscykel så 
uppvisar socker och stärkelsebaserade 
grödor å ena sidan och oljebaserade 
grödor å andra sidan olika 
miljöprestanda. För att så effektivt som 
möjligt skapa miljönytta måste fokus vara 
att begränsa de biodrivmedel och den 
produktion som ger mest negativa effekter 
på miljön. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och de beräknade 
utsläppen på grund av ändrad 
markanvändning för olika typer av råvaror 
till biodrivmedel är det troligt att utsläppen 
av växthusgaser till följd av indirekt ändrad 
markanvändning är betydande, och skulle 
kunna innebära att de vinster i form av 

(5) Utifrån EU:s mål att öka den totala 
andelen energi från förnybara resurser 
till 20 procent senast 2020 och till 
10 procent inom transportsektorn och
utifrån de prognoser för efterfrågan på 
biodrivmedel som tillhandahålls av 
medlemsstaterna och centraliseras på 
unionsnivå och de beräknade utsläppen på 
grund av ändrad markanvändning för olika 
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minskade koldioxidutsläpp för enskilda 
biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. 
Detta beror på att nästan hela produktionen 
av biodrivmedel 2020 förväntas komma 
från grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. För att minska 
sådana utsläpp är det lämpligt att skilja 
mellan olika grupper av grödor, såsom 
oljeväxter, spannmål, socker och andra 
grödor som innehåller stärkelse i enlighet 
med detta.

typer av råvaror till biodrivmedel är det 
troligt att utsläppen av växthusgaser till 
följd av indirekt ändrad markanvändning är 
betydande, och skulle kunna innebära att 
de vinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel 
helt eller delvis går förlorade. Detta beror 
på att nästan hela produktionen av 
biodrivmedel 2020 förväntas komma från 
grödor som odlats på mark som skulle 
kunna användas för att försörja livsmedels-
och fodermarknaderna. Dessa metoder kan 
få en negativ inverkan på lokalsamhällen, 
framför allt i utvecklingsländerna. I 
strategier för minskade utsläpp bör därför 
de sociala effekterna beaktas. För att 
minska sådana utsläpp är det lämpligt att 
skilja mellan olika grupper av grödor, 
såsom oljeväxter, spannmål, socker och 
andra grödor som innehåller stärkelse i 
enlighet med detta. 

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Transportsektorn kommer troligtvis att 
kräva flytande förnybara bränslen för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 
Avancerade biodrivmedel, till exempel 
sådana som framställs från avfall och alger, 
ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 

(6) Transportsektorn ser flytande förnybara 
bränslen som allt viktigare för att minska 
sina utsläpp av växthusgaser. Många 
biodrivmedel besparar oss fortfarande 
avsevärda växthusgasutsläpp, jämfört 
med om det används fossila bränslen, och 
detta gäller även efter det att man beaktat 
konsekvenserna av indirekta ändringar av 
markanvändning. Avancerade 
biodrivmedel, till exempel sådana som 
framställs från avfall, virkesavfall och 
alger, ger stora minskningar av 
växthusgasutsläpp med låg risk för 
indirekta ändringar av markanvändningen 
och de konkurrerar inte direkt med 
livsmedels- och fodermarknaderna om 
jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att 
uppmuntra till ökad produktion av sådana 
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Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade 
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang 
bör endast avancerade biodrivmedel som 
beräknas påverka markanvändningen i liten 
utsträckning och som beräknas ge stora 
totala minskningar av växthusgasutsläpp få 
stöd inom strategiramen för energi från 
förnybara energikällor för perioden efter 
2020.

avancerade biodrivmedel eftersom dessa 
för närvarande inte är kommersiellt 
tillgängliga i stora mängder, vilket delvis 
beror på konkurrensen om det offentliga 
stödet från etablerad livsmedels- och 
grödobaserad biodrivmedelsteknik. 
Ytterligare incitament bör tillhandahållas 
genom att andelen avancerade
biodrivmedel i förhållande till 
konventionella biodrivmedel ökas till det 
mål på 10 % för transport som fastställs i 
direktiv 2009/28/EG . Detta direktiv bör 
dock inte leda till att de faktiska 
besparingarna i fråga om 
växthusgasutsläpp från transporterna blir 
mindre än vad som förutsagts. En viktig 
förutsättning för att medlemsstaterna så 
flexibelt som möjligt kan utveckla 
innovativa och nya råvaror och arbeta för 
att de används vid produktionen av 
biodrivmedel är att man i detta direktiv 
fastställer allmänna principer och 
bestämmelser för råvaror för 
biodrivmedel av andra generationen och 
avancerade biodrivmedel. På det sättet 
skulle medlemsstaterna och således också 
regionerna kunna avgöra frågan om 
behandling av råvaror utgående från sina 
respektive starka sidor. I detta 
sammanhang bör endast avancerade 
biodrivmedel som beräknas påverka 
markanvändningen i liten utsträckning och 
som beräknas ge stora totala minskningar 
av växthusgasutsläpp få stöd inom 
strategiramen för energi från förnybara 
energikällor för perioden efter 2020.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 

(7) För att på lång sikt garantera 
konkurrenskraften för biobaserade 
industrisektorer och i linje med 2012 års 
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meddelande ”Innovation för hållbar 
tillväxt: En bioekonomi för Europa” och 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa, 
främja integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som ger företräde för användning av 
biomassa som inte har något högt 
ekonomiskt värde för annan användning 
än som biodrivmedel.

meddelande Innovation för hållbar tillväxt:
En bioekonomi för Europa och färdplanen 
för ett resurseffektivt Europa, främja 
integrerade och diversifierade 
bioraffinaderier i hela Europa, bör 
förbättrade incitament i enlighet med 
direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt 
som främjar en resurseffektiv användning 
av biomassaråvaror och ger företräde åt 
biodrivmedel av andra generationen och 
avancerade biodrivmedel. Unionens 
strukturfonder bör få en framträdande 
roll i främjandet och utvecklingen av 
biodrivmedel av andra generationen och 
avancerade biodrivmedel.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Samtidigt krävs det mer stöd både 
från offentliga medel, europeiska 
forskningsprogram samt regionala och 
strukturella program och från privata 
investeringar genom offentlig-privata 
partnerskap vilka kommer att bidra till att 
öka samstämmigheten mellan forsknings-
och innovationsinsatser och de framtida 
behoven inom den europeiska industrin.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Vid arbetet med att utveckla 
marknaderna för förnybara energikällor 
och bränslen bör man förutom 
klimatkonsekvenserna också beakta 
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konsekvenser i fråga om utvecklings- och 
sysselsättningsmöjligheter på det 
regionala och lokala planet. Produktionen 
av biodrivmedel av andra generationen 
och avancerade biodrivmedel har en 
betydande potential för att skapa 
sysselsättning och tillväxt, i synnerhet i 
landsbygdsområden. Regionernas 
självförsörjning med energi och deras 
försörjningstrygghet är också viktiga mål 
vid främjandet av marknader för 
förnybara energikällor och bränslen. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. Utan att begränsa den totala 
användningen av sådana biodrivmedel, bör 
andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen som produceras från spannmål 
och andra stärkelsehaltiga grödor, socker 
och oljegrödor som kan tillgodoräknas när 
det gäller uppfyllandet av de mål som 
anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till 
den andel av sådana biodrivmedel och 
flytande biobränslen som förbrukas under 
2011.

(9) För att förbereda övergången till 
avancerade biodrivmedel och minimera de 
totala indirekta effekterna av förändrad 
markanvändning under perioden fram till 
2020 är det lämpligt att begränsa mängden 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
erhålls från de livsmedelsgrödor som anges 
i del A i bilaga VIII till direktiv 
2009/28/EG och del A i bilaga V till 
direktiv 98/70/EG och som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som fastställs i direktiv 
2009/28/EG. En sådan begränsning bör 
främst fokusera på de biodrivmedel med 
mest negativ miljö- och klimatpåverkan. 
Utan att begränsa den totala användningen 
av sådana biodrivmedel, bör andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen som 
produceras från oljegrödor som kan 
tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet 
av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG 
begränsas.
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Motivering

Eftersom beräknade utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning är 
12 gCO2eq/MJ för spannmål och andra stärkelserika grödor och 13 gCO2eq/MJ för socker 
mot 55 gCO2eq/MJ för oljegrödor är det lämpligt att först inskränka användningen av de 
grödor som har störst miljöpåverkan.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
bör ingå i rapporteringen av 
växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt 
direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG.
Biodrivmedel som framställs av råvaror 
som inte leder till ytterligare efterfrågan på 
mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en 
nollutsläppsfaktor.

(11) De beräknade utsläpp som orsakas 
genom indirekt ändrad markanvändning 
bör ingå i rapporteringen av 
växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt 
direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG.
Biodrivmedel som framställs av råvaror 
som inte leder till ytterligare efterfrågan på 
mark, t.ex. avfalls- och restråvaror bör 
tilldelas en nollutsläppsfaktor.

Motivering

Ordet ”rest” bör tilläggas till texten, eftersom det fortfarande finns en stor potential till 
utnyttjande av industriella sidoströmmar och produktionsrester från industrin.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ändrad markanvändning för 
produktion av biodrivmedel får inte leda 
till att lokal- eller urbefolkning tvingas 
flytta bort.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 
hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021.

(20) Kommissionen bör, mot bakgrund av 
de bästa och senast tillgängliga 
vetenskapliga rönen, göra en översyn av 
hur ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit samt vilka 
effekter de haft på alla nivåer när det 
gäller att begränsa växthusgasutsläpp som 
orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning och att hitta möjliga vägar 
för att minimera effekterna av dessa, vilken 
skulle kunna omfatta införande av faktorer 
för beräkning av utsläpp som orsakas av 
indirekt ändrad markanvändning i de 
hållbarhetskriterier som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2021.
Kommissionen bör också göra en 
bedömning av hur förslaget i vidare 
bemärkelse kommer att påverka såväl 
unionens regioner och landsbygd i 
ekonomiskt och socialt hänseende som de 
nuvarande biodrivmedelsproducenternas 
verksamhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 

(21) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen vid tillämpningen av detta 
direktiv genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive med 
forskare, slutanvändare, politiska 
beslutsfattare och företrädare för de civila 
samhället. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
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och på lämpligt sätt. samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Det är också att rekommendera att 
regionala arbetsgrupper inrättas som 
kommer att bidra till att förbättra 
synergieffekterna, garantera ökad 
samstämmighet i den regionala politiken 
och främja exempel på bästa praxis i 
unionen. 

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i
bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger
så stort som deras energiinnehåll.

i) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges såsom 
exempel i förteckningarna i del A i
bilaga IX ska anses vara två gånger så stort 
som deras energiinnehåll.

Motivering

Det är inte riktigt att i bilagan uttömmande förteckna alla enskilda råvaror, från vilka de 
biodrivmedel som produceras ska tillgodoräknas en viktningskoefficient på antingen 4 eller 2, 
på grund av den utmaning det innebär att skilt för sig räkna upp alla råvaror som kan komma 
till bruk, antingen nu eller i framtiden, och som inte innebär någon risk för indirekt ändrad 
markanvändning. En viktningskoefficient på 4 kan leda till att den faktiska mängden 
avancerade biodrivmedel blir mindre än man önskat och således också till att konsekvenserna 
för regionerna blir mindre än man inledningsvis uppskattat.
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Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 4 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges i
bilaga IX del B ska anses vara två gånger 
så stort som deras energiinnehåll.

ii) Bidraget från biodrivmedel som 
produceras av de råvaror som anges såsom 
exempel i förteckningarna i del B i 
bilaga IX ska anses vara lika stort som 
deras energiinnehåll.

Motivering

Det är inte riktigt att i bilagan uttömmande förteckna alla enskilda råvaror, från vilka de 
biodrivmedel som produceras ska tillgodoräknas en viktningskoefficient på antingen 4 eller 2, 
på grund av den utmaning det innebär att skilt för sig räkna upp alla råvaror som kan komma 
till bruk, antingen nu eller i framtiden, och som inte innebär någon risk för indirekt ändrad 
markanvändning. En viktningskoefficient på 4 kan leda till att den faktiska mängden 
avancerade biodrivmedel blir mindre än man önskat och således också till att konsekvenserna 
för regionerna blir mindre än man inledningsvis uppskattat.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led c – led iii
Direktiv 2009/28/EG
Artikel 4 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara fyra gånger så 
stort som deras energiinnehåll.

iii) Bidraget från förnybara flytande och 
gasformiga biobränslen av icke-biologiskt 
ursprung ska anses vara två gånger så stort 
som deras energiinnehåll.

Motivering

En viktningskoefficient på 4 kan leda till att den faktiska mängden avancerade biodrivmedel 
blir mindre än man önskat och således också till att konsekvenserna för regionerna blir 
mindre än man inledningsvis uppskattat.

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska före den 
31 december 2017 överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen.
Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och icke-
livsmedelsgrödor i enlighet med 
artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har 
varit.

Kommissionen ska före 31 december 2017 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet i vilken 
kommissionen, på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur 
ändamålsenliga de åtgärder som införs 
genom detta direktiv har varit och vilken 
effekt de haft på alla nivåer när det gäller 
att begränsa växthusgasutsläppen i 
samband med ändrad indirekt 
markanvändning till följd av produktionen 
av biodrivmedel och flytande biobränslen.
I rapporten ska också bedömas hur 
direktivet påverkar verksamheten inom 
den befintliga biodrivmedelsindustrin, 
tillsammans med dess socioekonomiska 
konsekvenser i vidare bemärkelse för 
unionens regioner. Om lämpligt ska 
rapporten åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, grundat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rön, om 
införande av faktorer för beräkning av 
utsläpp som orsakas av indirekt ändrad 
markanvändning i de hållbarhetskriterier 
som ska tillämpas från och med den 1 
januari 2021, samt en översyn av hur 
ändamålsenliga incitamenten för 
biodrivmedel som produceras med råvaror 
som inte kräver markanvändning och icke-
livsmedelsgrödor i enlighet med artikel 
3.4 d i direktiv 2009/28/EG har varit.

Motivering

Kommissionen har vid konsekvensbedömningen inte särskilt utförligt behandlat direktivets 
socioekonomiska konsekvenser i vidare bemärkelse, trots att regionernas och landsbygdens 
utveckling är ett viktigt mål i direktivet om förnybar energi. Efter det att förslaget trätt i kraft 
är det alltså skäl att ännu mer heltäckande undersöka de socioekonomiska konsekvenserna av 
förslaget, såsom konsekvenserna för sysselsättningen.

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1 – led ba (nytt)
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Direktiv 2009/28/EG
Bilaga V – del C – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 11 ska följande stycke införas:
”Om det i 
bränsleproduktionsanläggningen används 
förnybar el som producerats på annat håll 
och som omfattas av den 
ursprungsgaranti som avses i artikel 15 
ska utsläppen av växthusgaser från den 
ifrågavarande elen antas vara noll. Också 
i fråga om den förnybara el som 
produceras i produktionsanläggningen 
ska utsläppen av växthusgaser antas vara 
noll.”

Motivering

Det vore skäl att sporra produktionsanläggningarna till att använda förnybar el som 
energikälla om de använder energi som producerats på annat håll. Detta skulle också bli till 
nytta för regionens anläggningar för förnybar energi, i och med att efterfrågan på sådan 
energi skulle öka.

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Bilaga II
Direktiv 2009/28/EG
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Följande bilaga ska införas: 3) Följande bilaga ska införas:
”Bilaga IX ”Bilaga IX

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll

Alla råvaror baserade på avfall, alger och 
rester och biologiskt material för vilket 
relevant alternativ användning är 
förknippad med betydande utsläpp av 
metan eller lustgas utan att det genereras 
användbar energi, inklusive följande:
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a) Alger. a) Alger.
b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, men inte sådant 
källsorterat hushållsavfall som omfattas av 
återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv.

b) Biomassafraktioner av blandat 
kommunalt avfall, inklusive källsorterat 
bioavfall men inte sådant källsorterat
annat hushållsavfall och returpapper som 
omfattas av återvinningsmålen enligt 
artikel 11.2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv.

c) Biomassafraktioner av industriavfall. c) Biomassafraktioner av industriavfall,
avfall från detalj- och partihandeln samt 
processrester.

d) Halm. d) Halm.

e) Stallgödsel och avloppsslam. e) Stallgödsel och avloppsslam.
f) Avloppsslam från palmoljeutvinning och 
tomma palmfruktsklasar.

f) Avloppsslam från palmoljeutvinning och 
tomma palmfruktsklasar.

g) Tallbeck. g) Svartlut och produkter därav, såsom 
råsulfatsåpa, lignin, råtallolja och
tallbeck.

h) Råglycerin. h) Råglycerin.
i) Bagass. i) Bagass.

j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

j) Press- och jäsningsrester från 
vinframställning.

k) Nötskal. k) Nötskal.
l) Skal. l) Skal.

m) Kolvar. m) Kolvar.
n) Bark, grenar, blad, spån och flis. n) Hyggesrester såsom bark, grot (grenar

och toppar), klenvirke, blad, spån och flis.

na) Cellulosa från icke-livsmedel. 
nb) Material som innehåller både 
cellulosa och lignin, utom sågtimmer och 
fanértimmer.”

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara
två gånger så stort som deras 
energiinnehåll

Del B. Råvaror vars bidrag till det mål som 
avses i artikel 3.4 ska anses vara lika stort 
som deras energiinnehåll

a) Använd matolja. a) Använd matolja.

b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 

b) Animaliska fetter som klassificeras 
enligt kategori I och II i enlighet med 
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förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.

förordning (EG) nr 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel.

c) Cellulosa från icke-livsmedel.
d) Material som innehåller lignin, utom 
stockar och fanér.”

Motivering

Det är inte riktigt att i bilagan uttömmande förteckna alla enskilda råvaror, från vilka det 
biodrivmedel som produceras ska tillgodoräknas en viktningskoefficient på antingen 4 eller 2, 
på grund av den utmaning det innebär att skilt för sig räkna upp alla råvaror som kan komma 
till bruk, antingen nu eller i framtiden, och som inte innebär någon risk för indirekt ändrad 
markanvändning. En viktningskoefficient på 4 kan leda till att den faktiska mängden 
avancerade bränslen blir mindre än man önskat och således också till att konsekvenserna för 
regionerna blir mindre än man inledningsvis uppskattat.
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